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 -1991חוק עזר לגולן )שמירת הסדר והנקיון(, התשנ"א 

 522עמ'  , )5.9.1991(תשנ"א  , 465חש"ם    פורסם:

 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית גולן חוק עזר זה: 22בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 פרשנות -פרק א' 

 הגדרות
 -בחוק עזר זה  . 1

נייר, בקבוקים, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן,  שיירי מזון, קליפות,- "אשפה" 
גרוטאות, פחים, חתיכות עץ, קרשים, סמרטוטים, שיירי מפעל, אפר, בדלי סיגריות, פסולת מכל הסוגים, וכן דבר 

 העלול לגרום אי נקיון או אי סדר או העלול לסכן את הבריאות, למעט זבל ופסולת בנין;

 צמח קטוף, תלוש או שנשר, לרבות ענפים, עלים, עשב, דשא וכיוצא באלה;- מחים" "אשפת צ

מבנה או מיתקן, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועדו לקיבולם או לאגירתם של מי שופכין, זבל או - "בור שפכים" 
אי בדיקה או צינור להובלת פסולת של נוזלים אחרים, וכן סוג של בור רקב, בור חלחול, ביב, תעלה להובלת שופכין, ת

 מי שופכין;

 בנין המיועד להחזקת כלי אשפה או להחזקת כלי אשפה לאשפת מפעל;- "ביתן אשפה" 

כל מבנה או גדר, בין שהם בנויים אבן ובין שהם בנויים בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, בין קבועים - "בנין" 
 רואה ומיתקן המשמש למכירת סחורה;ובין ארעיים, או חלק מהם, לרבות מיתקני תב

 אחד או יותר מאלה:- "בעל נכס" 

 הבעל הרשום של הנכס; )1(

אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו ובין  )2(
 כמורשה, כנאמן או כבא כוח;

 ש שנים;שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה של למעלה מחמ )3(

 ;)חוק המקרקעין -להלן ( -1969בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט )4(

 נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין. )5(

 גן ציבורי, חורשה או שדרה וכן מקום אחר ברחוב שצומחים בו צמחים, בין שהוא גדור ובין שאינו גדור;- "גן" 

 פסולת או מי שופכין של מכלאה;לרבות הפרשת בעלי חיים ו- "זבל" 

מבנה, מכל, שקית או כלי קיבול המיועדים לאיסוף, ריכוז, קיבול והחזקת אשפה מחומר, צורה, גודל - "כלי אשפה" 
 ואיכות כפי שקבע המפקח מזמן לזמן;

 המועצה האזורית גולן;- "המועצה" 

או באופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר - "מחזיק" 
 בפנסיון;

 מים דלוחים, מי כביסה, מי שטיפת רצפות או מים מלוכלכים או מזוהמים;- "מי שופכין" 

אינסטלציה סניטרית, לרבות אסלה או תחליף לאסלה, מחסום, סעיף, צינור, מרזב, מגלש, מכל - "מיתקן תברואה" 
, )הל"ת(חימום מים, מערכת אספקת מים, כמשמעותם בהוראות למיתקני תברואה מים, בקרה, בור שפכים, מיתקן ל

, לרבות חיבור -1970, התש"ל)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, שאושרו על פי תקנות התכנון והבניה -1970התש"ל
 למיתקן תברואה;

בלתי גדור, מקורה או בלתי רפת, לול, דיר, אורווה, שובך יונים או כיוצא באלה, וכן מקום גדור או - "מכלאה" 
 מקורה, שמחזיקים בו בעלי חיים;

חנות, בית מלאכה, בית חרושת, מפעלי תיירות, עסק סיטוני, מעבדה, מקום להימור או להגרלה, מפעל - "מפעל" 
לעיבוד נתונים, משרד להנהלת חשבונות ממוכנת, משרד להעתקות, חנות כלבו, סופרמרקט, וכן עסק, משרד או מקום 

 ציא, לדעת מפקח, כמות גדולה של פסולת מחמרים שונים;המו

 מלון, כפר נופש, מאהל, חוף ציבורי, מיתקן שעשועים וכיוצא באלה;- "מפעל תיירות" 

 אדם שראש המועצה מינהו בכתב להיות מפקח לענין הוראות חוק עזר זה;- "מפקח" 

 מקום המשמש לצרכי עינוג, למעט דירה פרטית;- "מקום עינוג" 

חצר, מגרש, מבוא לבית מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית, גג, מקלט או מקום אחר המשמש - מקום פרטי" "
 את דיירי הבית, למעט דירת מגורים;

 רחוב או מקום עינוג;- "מקום ציבורי" 

 קרקע, בית, בנין או חלק מהם, בין תפוס ובין שאינו תפוס;- "נכס" 

ע, קונצרט, אסיפה, הרצאה, מופע, מחול וריקודים, קרקס, משחק, ספורט או עינוג הצגת תיאטרון, קולנו- "עינוג" 
 כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה;
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פסולת או שיירי חמרים שמשתמשים בהם לבניה או לתיקונים או לשינויים של בנין או הקשורים - "פסולת בנין" 
 ן, אבנים, סלעים, אפר, אדמה וכיוצא באלה;לאותן עבודות, לרבות שיירי הריסות של בני

 עץ, שתיל, שיח או חלק מהם;- "צמח" 

 לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;- "ראש המועצה" 

לבתים אחדים,  דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה- "רחוב" 
תעלה, ביב חפירה, רחבה, כיכר או גן, וכן מקום פתוח שהציבור משתמש בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס 

 אליו, בין שהם מפולשים ובין אם לאו;

רכב הנע בכוח מכני או נגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, - "רכב" 
, ולמעט רכב הנהוג בידי עובד מועצה -1961לתקנות התעבורה, התשכ"א 1מעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה ל

 במילוי תפקידו.

 פינוי אשפה -פרק ב' 

 כלים לפינוי אשפה
בעל נכס, למעט בעל מכלאה או מפעל, חייב להתקין כלי אשפה במספר, באופן ובמקומות שיקבע המפקח  )א( . 2

 ו, לתקנם או להחליפם באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובזמן שיקבע, ולהחזיקם במצב נקי.ובהתאם להוראותי

המפקח רשאי, במסירת הודעה לבעל הנכס או למחזיק בו, להסדיר פינוי אשפה באמצעות שקיות פלסטיק  )ב(
 או שקיות מכל חומר אחר או באמצעות מכל אחר.

לקבוע את אופן פינוי האשפה, את מועדיו והוראה אחרת רשאי המפקח  )א(בהודעה כאמור בסעיף קטן  )ג(
 הדרושה להסדרת פינויה.

 .)א(לא ישים אדם ולא ישאיר אשפה, אלא בתוך כלי אשפה, שקית או מכל שהותקנו כאמור בסעיף קטן  )ד(

או לתוך שקית או מכל כאמור בסעיף קטן  )א(לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שהותקן כאמור בסעיף קטן  )ה(
 , זבל, מי שופכין, פסולת של מפעל או פסולת בנין.)ב(

 כלי אשפה לאשפת מכלאה ולפסולת של מפעל
המחזיק במכלאה או במפעל חייב להתקין כלי אשפה נפרדים ומיוחדים לזבל או לאשפה של מפעל, לפי  )א( . 3

באחרים בהתאם לדרישת הענין, במספר ובמקומות שיקבע המפקח ובהתאם להוראותיו, וכן לתקנם או להחליפם 
 המפקח ובזמן שיקבע, ולהחזיקם במצב נקי.

 יחולו על זבל ועל אשפה של מפעל, לפי הענין. )ג(-ו )ב(2הוראות סעיף  )ב(

 התקנת ביתן אשפה
 מפקח רשאי לדרוש, בהודעה, מבעל נכס להתקין ביתן אשפה או לתקנו. )א( . 4

חייב להתקינו באופן, בצורה, בזמן ובמקום  )א(עיף קטן בעל נכס שנדרש להתקין ביתן אשפה כאמור בס )ב(
 שקבע המפקח ובהתאם להוראותיו, כאמור בהודעה.

 החזקת ביתן אשפה
 בעל נכס או המחזיק בו חייב להחזיק ביתן אשפה במצב נקי ותקין, להנחת דעתו של המפקח. )א( . 5

בסמוך לו, ברז המחובר לרשת המים של  מפקח רשאי לדרוש בהודעה מבעל נכס, להתקין בביתן אשפה או )ב(
 הבית ומתחתיו תעלה המחוברת לרשת הביוב של הבית.

 פינוי אשפה
לא יפנה אדם, פרט לעובד מועצה, לא יעביר ולא יוביל אשפה או זבל מנכס, אלא לפי היתר מאת ראש  )א( . 6

 המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

, לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו, להתנות בו תנאים, )א(עיף קטן ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי ס )ב(
 להוסיף עליהם או לשנותם.

 פינוי פסולת בנין
אחד או יותר מאלה: בעל נכס, מחזיקו, האחראי לביצוע עבודות הבניה או  ההריסה, חייבים בפינוי  )א( . 7

 פסולת בנין.

 ה ובהתאם לתנאי האישור.פינוי פסולת בנין ייעשה על פי אישור ראש המועצ )ב(

 פינוי אשפת גן
 מי שהוא בעל נכס או מחזיק בו חייב בהוצאת אשפת צמחים על פי אישור המפקח ובהתאם לתנאי האישור. . 8

 רכוש העיריה
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יהיו רכושה של המועצה, זולת אם  -8, ו7,6אשפה, זבל, פסולת בנין ואשפת צמחים שפונו בהתאם לסעיפים  . 9
 ר או באישור שניתנו לפיהם.נקבע אחרת בהית

 זכות כניסה לפינוי אשפה
אדם שהמועצה מעסיקה בפינוי אשפה, זבל, פסולת בנין או אשפת צמחים, רשאי להיכנס לכל נכס כדי  )א( . 10

 לפנותם בהתאם להוראות חוק עזר זה.

ישה חופשית ותקינה בעל נכס, המחזיק בו או המנהל אותו, יאפשר לעובד המועצה או מי שפועל מטעמה, ג )ב(
 ללא הפרעה לכלי אשפה שנקבעו לצורך הוצאת אשפה, זבל, פסולת בנין או אשפת צמחים.

 אגרת פינוי אשפה
 המועצה רשאית להפחית אגרת פינוי אשפה או לוותר עליה מחמת עוניו של האדם המשוחרר מארנונה. )א( . 11

 מסגד או בית תפילה אחר שאין בהם פעולה עסקית. יחול לגבי בית כנסת, כנסיה, )א(האמור בסעיף קטן  )ב(

 אגרת פינוי אשפת מפעל
ישלם המחזיק במפעל למועצה בעד פינוי אשפת מפעל אגרה  11נוסף לאגרת פינוי אשפה כאמור בסעיף  . 12

 בשיעור שנקבע בתוספת.

 שמירת הסדר והנקיון בגנים -פרק ג' 

 הימצאות בגן
אסורות לפי הוראות ראש המועצה, שפורטו בהודעה המוצגת בגן או בכניסה לא יימצא אדם בגן בשעות  . 13

 אליו.

 פגיעה בצמח בגן
לא יקטוף אדם, לא יעקור, לא יגדע ולא ישחית צמח בגן, אלא אם הרשהו ראש המועצה ובהתאם לתנאי  . 14

 ההרשאה.

 התנהגות בגן
טפס על דשא, צמח או מקום נטיעות, אלא בהתאם לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה לאחר לדרוך או ל )א( . 15

 להוראות ראש המועצה שנקבעו בהודעה המוצגת במקום.

לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה לאחר לדרוך או לטפס על גדר, משוכה, שער או סורג שבתוך גן או  )ב(
 הגודרים אותו.

 , משוכה, שער או סורג בתוך גן.לא ישבור אדם, לא ישחית ולא ירשה לאחר לשבור או להשחית גדר )ג(

 כלי רכב
 לא יכניס אדם, לא ינהג ולא ישאיר רכב בגן ללא היתר מראש המועצה. . 16

 רוכלות
 לא יעסוק אדם ברוכלות בגן אלא אם הותר לו לעסוק ברוכלות בגן ברשיון הרוכלות שניתן לו. . 17

 משחקים
 ובמקומות שקבע לכך ראש המועצה בהודעה שתוצג בגן. לא ישחק אדם בגן אלא בסוגי המשחקים, בתנאים . 18

 איסור הפרעה
נוחות או נזק לאדם אחר או שיש בו -לא יעשה אדם מעשה בגן שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע, הפרעה, אי . 19

 כדי להפר את הסדר בגן.

 רעש
 לא יקים אדם רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה בגן. . 20

 חגיגות בגן
פי היתר בכתב מראש המועצה ובהתאם -א יקיים אדם בגן חגיגה, טקס, מופע, או כיוצא באלה, אלא עלל . 21

 לתנאי ההיתר.

 הרחקת בני אדם מסויימים מגן
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 ראש המועצה רשאי להרחיק מגן אדם העובר עבירה על הוראות חוק עזר זה, ובלבד שהתרה בו תחילה. . 22

 שימור רחובות -פרק ד' 

 מכשול ברחוב
לא יניח אדם, דבר ברחוב, לא ישאיר, לא יקים, לא יתלה ולא יטיל ברחוב, ולא יבליט מעל לרחוב, ולא  )א( . 23

ירשה לאחר לעשות מעשה כאמור, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינת הדבר או לפריקתו ותוך כדי פריקתו או טעינתו 
 מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר; ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך או אם ניתן לכך היתר בכתב

ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאדם שעשה או שהרשה או שגרם לעשות דבר האסור לפי  )ב(
 , לסלקו לאלתר.)א(סעיף קטן 

 פתיחת שוחות
לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם  )א( . 24

 לתנאי ההיתר.

 -אדם הכורה שוחה ברחוב חייב  )ב(

להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים  )1(
 בלילה;

לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה או עם פקיעת תוקף  )2(
 ההיתר, לפי המועד המוקדם.

 בנזק לרחו
 לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב. )א( . 25

 , חייב לתקן את הנזק באופן ובתנאים שקבע ראש המועצה.)א(אדם שעבר על הוראות סעיף קטן  )ב(

 נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או בעל הקרקע לתקן את הנזק. )ג(

 ותסילוק מכשול וביצוע עבוד
ולבצע עבודה  23ראש המועצה רשאי באמצעות אדם אחר לסלק דבר הנמצא ברחוב בניגוד להוראות סעיף  . 26

. סולק דבר כאמור או בוצעה עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאדם החייב בסילוק -25ו 24שפורטה בסעיפים 
תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות  הדבר או בביצוע העבודה, את הוצאות הסילוק או הביצוע, לפי הענין;

 תשמש ראיה לנכונותה.

 מניעת הסגת גבול ברחוב
הקים אדם בנין ברחוב או הניח מכשול, רשאי ראש המועצה להסיר, להרוס או לפרק את הבנין או את  . 27

 המכשול ולהרחיקם מהרחוב לכל מקום שייראה לו.

 הוראות בענין מקום עינוג -פרק ה' 

 ישון, פיצוח והכנסת בקבוקיםאיסור ע

 -במקום עינוג, בחלק שבו מתקיים העינוג, לרבות בשעות ההפסקה  . 28

 לא יעשן אדם, למעט עישון שבו מתקיים משחק או מופע תחת כיפת השמים; )1(

 לא ימכור אדם ולא יפצח גרעינים, בוטנים וכיוצא באלה; )2(

 להכניס ולהחזיק בקבוק זכוכית.לא יכניס אדם, ולא יחזיק ולא ירשה לאחר  )3(

 מודעות
בעל מקום עינוג יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לענין הוראות חוק עזר זה שאת תכנן, מספרן,  )א( . 29

 גודלן, וצורתן יקבע ראש המועצה בהודעה בכתב.

 לרבות מודעות מוארות. -בסעיף זה, "מודעות"  )ב(

 שונות -פרק ו' 

 איסור הפרעה
 לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח במילוי תפקידם לפי הוראות חוק עזר זה. . 30

 איסור פגיעה
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לא יסיר אדם, לא ישחית, לא ישבור ולא יקלקל בנין, מיתקן או חפץ שנקבע או הוקם בידי המועצה או  )א( . 31
 באישורה.

 ל על פי הוראותיו.אינו חל על ראש המועצה או על מי שפוע )א(האמור בסעיף קטן  )ב(

 ילדים
שנים ימנעהו מעשיית מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר  -13הממונה או האפוטרופוס על מי שגילו פחות מ . 32

 זה.

 מסירת הודעות
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה  . 33

ם עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר במקום מגוריו או במקו
העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים 

הדרישה במקום בולט  לאחרונה; אם אי אפשר לקיים מסירה  כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או
באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא 

 מכוונת או פורסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.

 סמכות כניסה

מועצה, כדי לבדוק או ראש המועצה או המפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס או למקום אחר בתחום ה . 34
לבקר את הנכס או מיתקן תברואה שבו ולעשות ולבצע את הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט 

 את הצעדים הדרושים לקיומן.

 ביצוע הודעה

 הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים, הפרטים, המועד והאופן לביצועה. )א( . 35

כאמור חייב לקיימה לפרטיה, להנחת דעתו של המפקח. תוקפה של הודעה כאמור  מי שנמסרה לו הודעה )ב(
 היא עד למילויה.

לא קיים אדם את הודעת ראש המועצה או המפקח או ביצע את האמור בה שלא לפי התנאים, הפרטים  )ג(
את הוצאות  והאופן שפורטו בה, להנחת דעתו של המפקח, רשאי ראש המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות

 הביצוע מאת האדם או האנשים שנמסרה להם ההודעה לפי חוק עזר זה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

חשבון הוצאות חתום בידי ראש המועצה וחשבון אגרות בהתאם לתוספת לחוק עזר זה, יהוו הוכחה  )ד(
 לכאורה בדבר סכום ההוצאה והאגרות.

 עונשין
 36סכום נוסף של  -שקלים חדשים, ובעבירה נמשכת  900קנס  -ות חוק עזר זה, דינו העובר על הוראה מהורא . 36

 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכה העבירה לאחר מתן הודעה בכתב עליה מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו.

 שמירת דינים
או על אדם אחר על פי  האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מהחובה המוטלת על הבעל או על המחזיק בנכס . 37

 חיקוק אחר.

 תוספת

 )12סעיף (

בעד פינוי אשפת מפעל בידי המועצה באמצעות כלי אשפה של המפעל, בין שכלי האשפה מלא ובין שאינו מלא, ישלם 
 , אגרה בשיעורים אלה:11המחזיק במפעל למועצה, נוסף לאגרת פינוי אשפה לפי סעיף 

 בשקלים חדשים 

  5.30    ליטרים  400ד פינוי כלי אשפה בקיבולת עד בע א. 

  1000ליטרים עד  400בעד פינוי כלי אשפה בקיבולת מעל  ב. 
  7.50        ליטרים  

  25.00  ליטר  5000ליטרים ועד  1000בעד פינוי כלי אשפה בקיבולת מעל  ג. 

  37.20     מ"ק  24בעד פינוי כלי אשפה בקיבולת  ד. 
  3.60   על כך, בעד כל ק"מ הובלה מהמפעל עד אתר השפיכה בנוסף 

  49.50     מ"ק  32בעד פינוי כלי אשפה בקיבולת  ה. 
  3.60   בנוסף על כך, בעד כל ק"מ הובלה מהמפעל עד אתר השפיכה 

 )1991במאי  29(ט"ז בסיון התשנ"א 
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 יהודה וולמן

 ראש המועצה האזורית

 גולן

 


